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Návrh uznesenia

Miestna rada  

po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu    

s c h v á l i ť  


návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .........................., ktorým zrušuje Základnú školu,                      Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčastí a Materskú školu, Kalinčiakova 12 v Bratislave                           k  31.08.2016 

 




	s pripomienkami


	bez pripomienok






















DȎVODOVÁ SPRÁVA

Zriaďovacou listinou číslo: 755/1995 zo dňa 21.12.1995 bola vtedajšou Školskou správou Bratislava III zriadená Základná škola so sídlom v Bratislave na ul. Kalinčiakova č. 12, ku dňu 01.01.1996. 

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-6250/1342:2-10C0/1 zo dňa 02.02.2016 bola zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky vyradená Základná škola so sídlom Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčasti:
	Školský klub detí, Kalinčiakova 12, Bratislava

Školská jedáleň, Kalinčiakova 12, Bratislava
; k 31.08.2016.   

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zároveň rozhodlo o vyradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky samostatným rozhodnutím aj Materskú školuí, Kalinčiakova 12 v Bratislave - Rozhodnutie  číslo: 2016-6251/1341:2-10C0 zo dňa 02.02.2016, k 31. 08.2016. 

Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej                   samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“), obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne             záväzným nariadením. 

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z., škola alebo školské zariadenie sa po jeho vyradení zo siete zruší.

Podľa ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z., školu alebo školské zariadenie zruší              zriaďovateľ v súlade s rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete.  


 


